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إعـــــالن
ذعهٍ َٛاتح يضٚغٚح انجايعح نهركٕ ٍٚانعان ٙف ٙانطٕع انثانث
ٔانرأْٛم انجايعٔ ٙانثذث انعهًٔ ٙكظا انركٕ ٍٚانعان ٙفًٛا تعض انرضعج
تجايعح األيٛغ عثض انماصع نهعهٕو االؿاليٛح تمـُطُٛح عٍ افرراح انضٔعج
انثاَٛح نهرغشخ نهرأْٛم انجايع ٙف ٙانرشصصاخ اٜذٛح:
 عهٕو إؿاليٛح انهغح انعغتٛح انراعٚزسالل انفرغج انًًرضج يٍ  51انٗ  03جاَف.2018 ٙ
فعهٗ األؿاذظج انغاغث ٍٛف ٙانرـجٛم اٚضاع يهفاذٓى ٔفك انشغٔط
انًغفمح نإلعالٌ.

-

شروط انتسجيم نهترشح نتأهيم انجامعي:
طثما نهًاصج  111يٍ انًغؿٕو انرُفٛظ٘ على ٔ 452/98انًُشٕع انٕػاع٘ على ٔ 42انًاصج  44يٍ
انمغاع ٔ 541انًاصج  44يٍ انًغؿٕو انرُفٛظ٘  ، 444/14فئٌ لثٕل انرغشخ نهرأْٛم انجايعٙ
ٚـرهؼو ذٕفغ انشغٔط انرانٛح:
أٌ ٚكٌٕ األؿراط يرذصال عهٗ شٓاصج انضكرٕعاِ .
أٌ ٚـرٕف ٙؿُح كايهح يٍ ذاعٚز يُالشح األطغٔدح.
أٌ ٚكٌٕ أؿراطا تادثا فٔ ٙضعٛح َشاط صائى نضٖ انًؤؿـح انرًٚ ٙاعؽ تٓا َشاطّ.
أٌ ٚكٌٕ يثثرا ف ٙانغذثح انرٚ ٙشغهٓا.
أٌ ٚكٌٕ نهًرغشخ يمال عهً ٙيُشٕع ف ٙيجهح عهًٛح يذكًح.
أٌ ٚكٌٕ نهًرغشخ يطثٕعح أكاصًٛٚح يعرًضج يٍ فغٚك انركٕ ٔ ٍٚانًجهؾ انعهً ٙنهكهٛح.
مهف انترشح نتأهيم انجامعي:
طثما نهًاصج  42يٍ انمغاع  541انًؤعر ف 45 ٙؿثرًثغ  4412فئٌ يهف انرغشخ نهرأْٛم انجايعٙ
ٚشًم ياٚه:ٙ
انمهف االداري:
يتضمه انىثائق اآلتية
 )1طهة ذغشخ ػائض ذصغٚخ شغف ٙيًضٗ يٍ طغف انًعُٚ ٙؤكض ف ّٛانًرغشخ عضو
ذمض ًّٚطهثا يًاثال نضٖ يؤؿـح أسغٖ.
َ )4ـشح يٍ يمغع انرثثٛد ف ٙعذثح أؿراط يذاضغ لـى "ب"ٚ ،ضاف إنٓٛا يمغعاخ
أسغٖ إٌ ٔجضخ.
 )2شٓاصج عًم دضٚثح.
َ )2ـشح يٍ انشٓاصاخ انًذصم عهٓٛا سالل انًـاع انعهً( ٙتكانٕعٚا ،نٛـاَؾ،
ياجـرٛغ ،صكرٕعاِ)
 )5تٛاٌ انـٛغج انظاذٛحٕٚ ،ضخ فٓٛا انًرغشخ يشرهف يغادم يـاعِ انًُٓ.ٙ
انمهف انعهمي:
يتضمه مجمىع األعمال انعهمية نهمترشح:
 )1يمال عهً ٙذى َشغِ تعض يُالشح أطغٔدح انضكرٕعاِ ف ٙيجهح عهًٛح يعرغف تٓا ٔطاخ
نجُح لغاءج ،يغفٕلا تانًجهح انرَ ٙشغ تٓا انًمال أٔ إفاصج تانُشغ ف ٙدانح انُشغ
اإلنكرغَٔ ٙيًضاج يٍ طغف عئٛؾ انرذغٚغ.
 )4انًؤنفاخ انثٛضاغٕجٛح انًُجؼج (يؤنفاخ ،يطثٕعاخ ،صعٔؽ عهٗ انشظ....ذثثد عهٗ
األلم تًطثٕعح ٔفك انشغٔط اٜذٛح:
 -ذغفك انًطثٕعح انثٛضاغٕجٛح إنؼايٛا تـ:

 َـشح يٍ يذضغ فغٚك انركٕ ٍٚأٔ إفاصج يٍ عئٛؾ انمـى ذفٛض ذكهٛف انًعُ ٙتئَجاػانًطثٕعح ٔسضٕعٓا نهرذكٛى  ،يع طكغ ذٕاعٚز انرماعٚغ اإلٚجاتٛح ٔأؿًاء انًذكً.ٍٛ
 يـرشغج يٍ يذضغ انًجهؾ انعهً ٙنهكهٛح ٚرضًٍ إعرًاص انًطثٕعح. )2انً ماالخ انعهًٛح األسغٖ إٌ ٔجضخ ،انًُشٕعج ف ٙيجالخ عهًٛح يعرغف تٓا،
ٔطاخ نجُح لغاءج.
 )2انًضاسالخ انعهًٛح ف ٙانًؤذًغاخ ٔانُضٔاخ انعهًٛح (ٔطُٛح أٔ صٔنٛح) يغفمح
تشٓاصج انًشاعكح.
 )5انًؤنفاخ انعهًٛح ،إٌ ٔجضخ.
 )6تغاءاخ االسرغاع ،إٌ ٔجضخ.
)7يهشص عٍ انضكرٕعاِ.
 )8يهشص ٚركٌٕ يٍ سًؾ ( )45إنٗ ( )14صفذاخ ٚثغػ ف ّٛانًرغشخ يجًٕع
أعًانّ انعهًٛح ٔانثٛضاغٕجٛح.
َ )9ـشح ٔعلٛح ٔادضج ( )41عٍ أطغٔدح انضكرٕعاِ ػائض ثًاََ )48( ٙـز انكرغَٔٛح
عُٓا.
انشروط انشكهية نهمهف:
يجة أن يهتزو انمترشح تانشروط انشكهية اآلتية:
 ٚغذة انًهف إنؼايٛا دـة يا ْٕ يظكٕع أعالِ. ذكرة عُأ ٍٚعُاصغ انًهف تشكم يـرمم فٔ ٙعلح. ٚفصم ت ٍٛعُاصغ انًهف اإلصاع٘ ٔانعهً ٙتٕعق يمٕٖ ٚضٌٔ عه ّٛعُٕاٌ انًهف. ٚفصم ت ٍٛانعُاصغ انجؼئٛح نهًهف تٕعق ٚضٌٔ عه ّٛانعُٕاٌ. ذكٌٕ كم َـشح يٍ يهفاخ انرغشخ يجهضج أٔ يجهضج ذجهٛضا نٕنثٛا. ٕٚضع انًهف األصه ٙف ٙعهثح أعشٛف ذذًم تطالح يضٌٔ عهٓٛا( :اؿى ٔنمةانًعُ ،ٙانكهٛح ،انمـى،
انرشصص ،إؿى انًؤؿـح األصهٛح).
-أٌ ذكٌٕ انصفذح انغئٛـٛح نهًهف (ٔاجٓح انًهف) ٔفك انًُٕطج انران:ٙ

انجًٕٓعٚح انجؼائغٚح انضًٚمغاطٛح انشعثٛح
ٔػاعج انرعهٛى انعانٔ ٙانثذث انعهًٙ
َٛاتح يضٚغٚح انجايعح انًكهفح تانركٕ ٍٚانعان ٙنًا تعض
انرضعج
ٔانرأْٛم انجايعٔ ٙانثذث انعهًٙ
يهف انرأْٛم انجايعٙ
اؿى ٔنمة انًرغشخ..................................:
انًؤؿـح األصهٛح....................................:
انكهٛح.............................................:
انمـى........................................:
انرشصص....................................:
انـُح انجايعٛح..................:

ذٕصع يهفاخ انرغشخ نضٖ َٛاتح يضٚغٚح انجايعح نهركٕ ٍٚانعان ٙف ٙانطٕع انثانث
ٔانرأْٛم انجايعٔ ٙانثذث انعهًٔ ٙانركٕ ٍٚانعان ٙف ٙيا تعض انرضعج انكائُح تًمغ عئاؿح
جايعح األيٛغ عثض انماصع نهعهٕو االؿاليٛح.
إن كان انمترشح مه خارج انجامعة يرفق مهف انترشح تشهادة عدو وجىد انتأهيم
في االختصاص انمطهىب تجامعته األصهية.

